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Signal4G.net

Signal 4G adalah group trading dan riset, Group
ini mengumpulkan dan membuat materi berupa
indikator MT4 dan PDF strategi trading di binary
option terutama yang memerlukan waktu dan
biaya untuk mendapatkan indicator yang tepat
sehingga dapat mengeluarkan signal trading
dengan akurasi yang maksimal

ABOUT SIGNAL4G



Signal4G Product

Signal4G memiliki beberapa product premium, yaitu:
- Indicator Premium
-Combiner & Backtester Indicator
- Custom Indicator MT4
- Edukasi Trading
- AutoTrade Binomo from MT4
- EA Crypto MT4

PREMIUM PRODUCT SIGNAL4G



Signal4G
Group &
Channel Signal4G memiliki 2 Channel, yaitu:

_ Channel VIP 
berisikan file materi edukasi, video,
indicator, dan pembahasan trading
yang mendalam

- Channel Free Signal 
berisikan signal open posisi yang
dapat digunakan oleh seluruh member

CHANNEL

Signal4G memiliki group Telegram
dikusi gratis bagi para trader pemula
yang ingin mempelajari dunia trading
sesama member grup dan admin grup,
yang didukung oleh Smart Group
System yang bisa memberikan
informasi secara automatis dari
pertanyaan member group.

GROUP DISKUSI



Channel VIP

berisikan file materi edukasi, video, indicator, dan pembahasan trading
yang mendalam, dan juga tip & trick dalam bertrading seperti
martiangle, detik open posisi, dll

Join di Chanel VIP: http://bit.ly/groupvip4g



berisikan signal open posisi melalui bot atau
manual (trabar) yang dapat dilihat oleh seluruh
member

CHANNEL
FREE SIGNAL

Link Channel Free Signal S4G
https://t.me/freesignal4g



Signal4G memiliki beberapa premium indicator,
yaitu:

- Voice Alert Indicator
- 3 Line Voice Alert V.2

- Combiner & Backtester Indicator
- Autotrade Binomo from MT4

- EA Crypto,OTC to Binomo, IQ Option &
Epic,FX, Reverse Futures Spectre

- Signal4G FTT Indicator
- Signal4G ReflectionIndicator

PREMIUM
INDICATOR



Red Line adalah Indicator Premium Signal4G,
hanya dengan satu indicator ini saja untuk bisa
menghasilkan profit yang tinggi di binomo dan

IQ Option

RED LINE

https://bit.ly/RedLineS4G

Form Pemesanan



GM Voice Alert Signal4G
adalah indikator MT4
yang memandu open

posisi berdasarkan
perintah / notif suara,

sehingga memudahkan
trader untuk open posisi

https://bit.ly/voicealerts4g

Form Pemesanan



Combiner Indicator to MT2 Autotrade adalah
indikator untuk menggabungkan 2 sampai
dengan 5 indikator untuk mengeluarkan 1

signal dari gabungan ke 5 indikator tersebut,
indikator ini dapat juga mengirimkan signal
langsung ke MT2Trading untuk autotrade

COMBINER &
BACKTESTER

http://bit.ly/combinerindicator

Form Pemesanan



Premium Indikator FTT adalah sebuah alat
bantu / indikator yang di pasang di aplikasi

laptop, pc yang bernama Meta Trader 4 yang
bertujuan untuk mempermudah analisa,

indikator ini di ciptakan dan di kembangkan
oleh Team Signal 4G yang bertujuan untuk
mempermudah analisa dan trading di time
frame 15 detik dengan metode Follow The

Trend / mengikuti trend yang sedang terjadi.

SIGNAL4G FTT
INDICATOR

http://bit.ly/inidcatorpermiums4g

Form Pemesanan



Indikator Premium Signal4G untuk market
trend dan sideways

~ Teknikal dari Stochastic 532 + RSI 5 + 4
Signal ala Signal4G

~ Signal keluar pada saat Reversal atau
Rejection~ TF M1 durasi OP 1 menit
~ TF M2 / 15 detik durasi OP 1 menit

SIGNAL4G
REFLECTION
INDICATOR

http://bit.ly/reflectionsignal4g

Form Pemesanan



EA MT4 / MT5 CryptoIDX for Binomo adalah
Expert Advisor yang dapat menampilkan pairs

CryptoIDX di MT4 dan MT5 di berbagai
TimeFrame dan dapat dipadukan dengan

indikator andalan anda

EA CRYPTO IDX BINOMO
TO MT4

http://bit.ly/eabibot

Form Pemesanan



EA OTC IQ OPTION TO MT4
EA MT4 / MT5 CryptoIDX for Binomo adalah Expert Advisor
yang dapat menampilkan pairs OTC dan all pair yang ada di
IQ Optin untuk ke MT4 dan MT5 di berbagai TimeFrame dan

dapat dipadukan dengan indikator andalan anda

http://bit.ly/eaiqoption

Form Pemesanan



EA OTC SPECTRETO MT4
EA MT4 / MT5 for Spectre adalah Expert Advisor yang dapat
menampilkan pairs di Spectre seperti FX,EPIC, dan Reverse
Futures ke MT4 dan MT5 untuk berbagai TimeFrame dan

dapat dipadukan dengan indikator andalan anda

http://bit.ly/easpectre

Form Pemesanan



Indicator AutoTrade Binomo dapat  langsung open posisi di
broker binomo dari indikator MT4 anda, dan juga dapat OP
manual dari MT4 yang dilengkapi fasilitas Martiangle dan
dapat mengirimkan signal hasil dari indikator langsung ke

channel telegram

AUTOTRADE BINOMO
FROM MT4



Custom Indikator MT4 / MT5 custom sesuai rule Golden
Moment yang diinginkan, dengan fitur:
1. Pengiriman langsung ke Channel Telegram
2. data Winrate di chart
3. Info Win or Loss di telegram hasil dari Signal indikator.

http://bit.ly/customindicators4g

Form Pemesanan



Signal4G memiliki kelas Privat Edukasi Trading,
yaitu:

- Edukasi Trading di Binomo 
dengan teknik 333

- Edukasi Teknik One for All
- Edukasi teknik 2030

- dan Edukasi Teknik 352

EDUKASI TRADING
SIGNAL4G



Privat Edukasi Binomo adalah edukasi tata cara open posisi ,
berikut beberapa teknik signal4g di binomo:

- TEKNIK 333
- TEKNIK 311 (CACING)

- TEKNIK OFA

https://bit.ly/edukasibinomos4g

Daftar Edukasi Privat



Edukasi 352 adalah cara open posisi tanpa melihat candle
dan indikator dengan tujuan untuk mengukur kekuatan
candle berjalan dengan zona Open Posisi per 10 detik,
durasi open posisi 1 menit.
Cara Open Posisi 352 TANPA:
- melihat candle
- Pasang indikator
- geser-geser ke kiri cek SnR
- cek trend market

http://bit.ly/352S4G

Daftar Edukasi Privat



EDUKASI TEKNIK
ONE FOR ALL

Edukasi One for All adalah teknik
trafding tanpa melihat candle dan

indikator dengan tujuan untuk
mengukur kekuatan candle berjalan di

berbagai timeframe.

https://bit.ly/oneforalls4g

Daftar Edukasi Privat



SMART GROUP SYSTEM
Smart Group System adalah system management group yang

dapat mengelola grup dengan otomatis, khususnya sangat
diperlukan bagi owner grup untuk mengelola dan meresponse
secara auto chat dari member, sebagai bentuk layanan grup

dan bisa menjadi fitur kelas digital.



GABUNG DI 
GROUP & CHANNEL

SIGNAL 4G
Group Telegram diskusi Signal4G:

https://t.me/ChatSignal4g

Channel Telegram Free Signal:

https://t.me/freesignal4g



FOLLOW & SUBSCRIBE
Instagram:
@signal4g.official

Youtube:
Dika MP




